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Mottónk:,,A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és 

szabadságban kell elbocsátani.”/Rudolf Steiner/ 

Emelt szintű oktatás: 

 magyar - angol két tanítási nyelvű, 

 matematika vagy angol, 

 művészeti. 

Művészeti oktatás: 

 kézművesség, képzőművészet, néptánc, dráma, színjátszás, furulya. 

Napközi ellátás:  

 1 - 6. évfolyamon napközi, 

 7 - 8. évfolyamon tanulószoba. 

Étkezési lehetőség:  

 napi háromszori vagy egyszeri. 

Beiskolázási adatok: 

 továbbtanulási arány 100%, 

 7-8. évfolyamos tanulók 40%-a szerez ECDL, illetve nyelvvizsgát. 

Pedagógiai program: A nevelői közösség legfőbb törekvése a gyermekek sokoldalú 

személyiségfejlődését biztosító tevékenységek tervezése, szervezése. Olyan iskolát 

szeretnénk, ahol mindenki előtt nyitva áll a sikerhez jutás kapuja, ahol megtanulják egymás 

tiszteletét, elfogadását. Hangsúlyos pedagógiai feladatunk a tanulók korszerű ismereteinek 

bővítése és az ehhez szükséges képességek, készségek kialakítása. Legfőbb célunk a 

középiskolai tanulmányokra való felkészítés. 

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek:  

 Tehetséggondozó szakkörök: angol (alapfokú, középfokú nyelvvizsgára 

felkészítő), német, matematika, számítástechnika (ECDL vizsgára felkészítő) 

földrajz, csillagászat, biológia, vöröskereszt. 

 Sportkörök: labdajátékok (labdarúgás, kosárlabda) mazsorett, sakk. 

 Művészeti: énekkar, néptánc, drámajáték, furulya, rajz. 

 Színház –, mozi –és hangverseny látogatások. 

 Állatkerti, vadasparki és múzeumi foglalkozások. 

 Osztályvetélkedők, tanulmányi, művészeti és sportversenyek, egész év során 

projekt jellegű tevékenységek. 

 Nemzetközi kapcsolatok: csere utak, projektek (Jelenleg: francia, lengyel, olasz, 

bolgár iskolákkal.). 

 Hagyományos iskolai rendezvények: Luca – napi vásár, Mindenki Karácsonya, 

Molnár Ferenc Napok, Angol Nyelvi Gála. 

 Erdei iskolák: minden osztály számára biztosított Magyarkúton, Káptalanfüreden 

és az ország különböző vidékein (Tata, Visegrád, Kétbodony stb.) 

 Nyári táborok: Káptalanfüreden, valamint vándortábor különböző tájegységek 

felfedezésével. 
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A 2014/2015-ös tanévben három első osztály indítását tervezzük: 

 1.a: magyar-angol két tanítási nyelvű osztály, tanító: Tóth Ágnes 

 1.b: matematika vagy angol nyelv emelt óraszámban, tanító:Soós Edit, 

Ambruzsné Budaházi Gyöngyi 

 1.c: művészeti emelt óraszámmal, tanító: Egriné Németh Mónika, Jakab 

Eszter 

Az iskolára hangoló programsorozat: rajzpályázat, játékos foglalkozások az óvodások 

számára, nyílt órák, ismerkedő beszélgetés, napközis játékdélután, pedagógiai tanácsadás az 

osztályválasztás megkönnyítéséhez a leendő tanító nénikkel. 

Mesejátékok a Vasas Művelődési házban: (1085 Budapest, Kőfaragó u. 12.) 

 Rudolf a rénszarvas / 4.b oszt. előadása / 

december 16-án és 17-én, 1030-1115 és december 18-án 1600-1645 

 Holle anyó / 4.a oszt. előadása / 
február 17-én és-18-án 1030-1130 és február 20-án 1600-1700 

Szülői tájékoztató, ismerkedő beszélgetés iskolánkról a leendő elsős osztályfőnökökkel: 

2014. február 27-én 1630-tól. 

A tanítók nyílt órákat tartanak, ahova a szülőket és a gyermekeket egyaránt várják. 

Nyílt órák időpontjai: 

2014. március 12. 

 855  angol, tanít: Bolla Szimonetta( 1.a)  

 955 magyar, tanít: Soós Edit (4.a) 

 1050 angol, tanít: Heim Jánosné (4.a) 

2014. március 13. 

 855   matematika, tanít: Papp Anikó (1. b) 

 855  komplex művészeti óra, tanít: Burjánné Hegyi Brigitta. (1.c) 

 955 matematika, tanít: Tóth Ágnes (4.b) 

 955  komplex művészeti óra, tanít: Egriné Németh  Mónika (2.c) 

Játékos foglalkozások ,,Toborzás a Molnár Grundon” címmel az óvodásoknak: 

 Március 3-án 1600 -1700 óráig: „Sportolj velünk a Molnár Grundon!” 

 Március 10-én 1600 -1700 óráig: „Ügyeskedj  velünk a Molnár Grundon!” 

 Március 17-én 1600 -1700 óráig: „Mesélj , táncolj velünk a Molnár Grundon!” 

Pedagógiai tanácsadás a szülőknek és gyerekeknek az osztályválasztáshoz: 

 2014. április 1-jén és 2-án 1545-1700 óra között. 

Ismerkedő beszélgetés, szülői értekezlet: 2014. június. 

Szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket! 

További információ: 

Szegvári Zsuzsa igazgatóhelyettestől kérhető a  

484-06-59 telefonszámon. 


